


 تاهّمألاَو ءابآلاَو َنيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرّدت
 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ُرف .

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ ْدَع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 0 ا
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ دع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 حم

 ةثالكثشلابابذلاو

 يملا  اندملا دمحم ٠ ايتباكج داعأ

 اذكيكا نه راثدو كليرأ ٠ موشسرلا عضو



 ةئالثلا 3-5 و ٌيِبَمَّذلا رغشلا ثاذ 00 ا ل سا 5

 بألا ُتّدلاف .ةياغلا يف ٍريِغَص ِتْيَب يف اوُشاع

 َةَطّسَوَتُم َةَبَذ ثّئاك 3 ةيدلاو كاذج اًريِبَك ابد ناك

 .اًدج ٍريْغَص ِّبُد ىّوِس ْنُكَي ْمَلَق امُهْنبا اَمأ .مْجَحلا





 ع ملا ُهَدلا ِتّحَبَط مايا ٍدَحَأ حابَص يِفَو

 يف َماعَّطلا ِتِّبَصو .ٍروطُقْلِل ِرَكّشلاو ٍبيلَحلا َعَم
 ٌياطْلُس َكانْهَك .(ماعّطلل ِةيِعْوأ) ِتاَبناطْلُس ِثالَ
 مْجَحلا ُةَطْسَوَمم ٌةيناطْلُسو ءبآلا ّبّذلِل اًدج ٌةَريبك

 ريِغَّصلا ٌبّذلِل اًدج ٌةَريِغَص ٌيناَطْلُسو ملا ةيَدلِل





 ُبابَّدلا َبَمَّذ اذ ءاَّدِج اًنغاس ُماَعَّطلا ناك

 ةدئي نأ ىلإ :قّباعلا ىف اوُّشْنَي نَكِل ٌةكالثلا

 .ماَعَّطلا





 ّتْيَب ةّباغلا َنِم ِرَخآلا ٍفّرَطلا يف ُدَجْوُي ناك هس سس ماوإت <

 ِتْنِبلا هذهلو .ًةَريِغَص َتْنِب هيف ْتَّشاع هُرَحآ ٌريِغَص

 َسوُلُجلا ُعيِطَتْسَت ْثْيَحِب ءاّدج ٌليوَط ّيَِهَد ٌرْعَش
 ِرْعَّشلا ٍتاذ» مسا اهْيَلَع اوُقَلْطَأ اذهلو ههْيَلَع

 «.ٌيِبَمَّذلا

 ِرْعَّشلا ٌتاذ ْتَجَرَح ءِوِسْفَت حابّصلا َكِلَذ يفو





 ءريِصَق ِنَمّر َدْعَب يذلا ِرَّْشلا ُثاذ ْتَلَصَو

 .ُةكالَتلا ُبابَّدلا هيف ُشيِعَي يذلا ٍريِغّصلا ِتْبلا ىَلِإ
 يف ْنَم ىَرَتِل اهَسْأَر ْتَلَحْدَأَك ءاَحوُتْفَم بابلا ِتَآَر





 حْنَقلا ٍتايِناطْلُس ّيِبََّذلا ٍرْعَّشلا ُثاذ ْثَأَر

 .ةدِئاملا ىَلَع ثالثا َقِعالَملاو ءِرَكّسلاو ٍبيلَحلاو

 ؛ةَعئاج ُتْنِبلا ٍتئاكو هّهّيِهَش ماعّطلا ةكفاو .ثكاك

 حابّصلا َكِلَذ يف اهَروُطُف ْتَآَاَنَت ْدَق نكت ْمَل اهنا
 عمور





 :ىدكلا ةقعلعلا ٌيبَهَّذلا ِرْخَّشلا ثاذ ترج

 يِناَطْلُسلا يف َدوُجْوَملا ّيِهَّتلا َماعَّطلا ِتقاذو

 ْثّقاذو ءمْجَحلا َةَطّسَوتُملا َةَقَعْلِملا ٍتَدَحَأ مَ

 يف َةَدوُجْؤَملا هرَكَّسلاو ٍبيلحلاو حْمَقلا َةَّحْبَط

 ةتخاس ثّئاك .ٍطِيَوَتُملا مْجَحلا ٍتاذ َةّيِناطْلُّسلا

 اقل





 يناطْلُسلا يف َدوُجْوَملا ٍروُطَفلا َماعط ثّقاذو
 .اًريثَك اهَبَجْعَأَف ىَرْعَّصلا

 ه كد

 .اهيف ام ّلُك ْتَلَكَأ ٍةَريِبك ٍةَعْرُس يفو





3 22 
 ؛ّيسارك َةَثالَث َيِبهَّذلا ٍرْعَّشلا ٌتاذ ْثَآَر مْ - 5

 ايسكو مْجَحلا طّسَوَتُم يسرك ءاَّدِج اًريبك اًيسْرُك

 .اًدج اًدج اريِغَص

 اًيلاع ناك .اًدج ريبَكلا ٌيِسْرُكلا ىَلَع ْتَسَلَج

 !اًدج اًيياق ناك .طّسَوَتُملا

 اًدج ٍريِغَّصلا ٌيِسْرُكلا ىَلَع ْتَسَلَج ءاًريِخَأو

 .اهّل اًبسانُم ناك .اًدج





 .ِهوُجّولا عيِمَج ْنِم ِةَريِغَّصلا ِتْنِْلِل اًبسانُم اًَدج

 ٌيِسزُكلا ُهَلَمَحَتَي ْنأ ْنِم َلَقْنَأ اهيْشِج ُنْرَو ناك

 ٌيِيزُكلا َرَّسَكَت ٍتاَظَحآ يفو .اًدج اًدج ٌريِغَّصلا

 ٍءْنْزُحلا ٌةَديِدَسو ءاريَِك ُةَفْسَأَُم يّنإ) :ثلاقف
 «.ّيسركلا تْرَسك يننأل * يب همس 5

 ا





 .مْوّتلا َةَقْرغ ٌيِبَهَّذلا ِرْعَّشلا ثاذ ْتَلَخَد 5

 طّسَرَتُم اًريرسو ءاّذج اًريبَك اًريرَس َكانُه ْثَأَر

 .اًدج اًدِج اَريِغَص اًريرّسو ءمُجَحلا

35 





 ِريرَّسلا ىَلِإ ّيِبَمَّذلا ٍرْعَّشلا ٌتاذ ْتَدِعَص

 هيَلَع ِهْيَلَع مون ُبْعِْضَي اًييباق ناك .اًدج ٍريبَكْلا

 0 ا ملا يؤ ريرسلا ىلإ بَدِعَص

 .اًدج ايِرَط ناك

775 





 ريرشلا لع تهذلا ردكلا تاو كنّدعط

 .اًمامت اهل اًمِئالُم ّناكف .اًدج ريِغَّصلا

 الإ





 اهيف يتلا ِهييناطْلَس ىلإ ثلا تدل رت

 .2؟يِماعَط ْنِم ّلَكَأ ْنَم) :اًلياق حاصف ٌةُماَعَط





 ٍتاذ اهيناطْلُس ىلإ ُمألا َهَّبَذلا ٍتَرظَت مَ اذ لسا[ 1 م

 ربع قرب ٍطَسوَتْمْلا مَجَحْلا مح ريع توصب تلاقو ءطُسّوَتْمل :اًريثَك لاع رْيَغ ِتْوَّصِب ْتَل :
 ٍمروطف نم لكأ نَم» «؟يروطُف 1

 ارد





 هِتِناطْلُس ىلإ ُريِغَّصلا بدلا ظن َكِلَذ َدْعَبو
 :اًدِج ٍضِْفَخْنُم عيِفَر ٍتْوَصِب لافو ءاَّدِج ٍةَريِغَّصلا

 "2ِ؟ يتيناطْلُس ْنِم ُهَلُك يروُطُم ٌماعَط لَك يذلا ِنَم»

7 





 ءاَّدج ريبكلا ِهّيِسْرُك ىلإ ُبَآلا بدلا َرظَن مَ

 ىَلَع َسَلَج يذلا ِنَم» :اًدج ٍلاع ٍتْوَصِب ّلاقو

.0 2 

 (؟ يس ْرْك

 رخل





 وع 1 كدا مش 8

 الإ يذلا .تيوافت كلذ. ٌَدْمْيو

 ٍطَسَوَمم ٍتْوَصِب ثلاقو ءِطّسَوَتملا ٍمْجَحلا يذ
 «؟ يسرك ىلع َسِلَج يذلا ِنَم» :عافتزالا يت  ىتبا 2# تدع 35 5 5595

731 





 ريِغّصلا هّيِسْرُك ىَلِإ ُريِغَّصلا بدلا َرظَ مث

 يذلا ِنَم» :عيفرو ٍضِفَخْنُم ٍتْوَّصِب لاقو ءاَّدِج
 كنا هل وشل كغ سال
 (؟هَرَسكو يس رك ىلع َسْلَج





 .مّْنلا َىق 2ك و
 / رغ ةثالثلا ٌتابيذلا ّلَخَد كلذ َد

 ٌلاقو ءاَّذج ريبكلا 1 0 ظَنف

 ٍلاع ٍتوَصِب ِنَم :ِدَعَّرلا َتْوَصَك لاع ِتْو مان يذلا ِنَم» :ِدْعَّرلا َت ع م :ربرت ىلإ آلا يذلا

 ١ يريرس )ظِ؟ 7





 مْجَحلا يؤ اهريرَس ىلإ ُمألا ُةّبَدلا ٍتَرَظن ّمُ
 يذلا ْنَم» :اًليلَق عفت رم ٍتَوَصِب تلكَ طُّسّوَتْملا

 (؟يريرَس ىَلَع مان





 ءرير# ىلإ دكقلا :ثذلا» امهدتَي ةقنو

 .اًذج ريِغّصلا

 اًيلاع اًحايِص اًدج عِيفّرلا ِهِتْوَصِب حاص ّمُن

 يتلا :ُةنيَِحلا ُتْنِبلا ّيِه هذه !انُه اهَّنِإ» :اَريثَك
 0 يم ثلا » مسج د“ 21

 «!انُه اهّنِإ !ّيِبْرَك ْتَرَسُكو يروطف ْتَلَكَأ





 ِرْغَّشلا تاذ ٌةَيِلاعلا ٍبابّدلا ٌتاوْضَأ ْتََقَْأ

 ده

 جراخ ىَلِإ ُهْنم ْتَرَمَثَف ءِكاّبْشلا َوْحَن ْتَعَفَدْلا
 هو

 ام ُلُكب ةّباغلا يف ُضُكْرَت ثحارو ءِلْزْنَملا





 5 و

 قَلِفاَنلا ىَلِإ لِصَت
 وعر
 ُةَتالَتلا ُثابّدلا ٍتّداك ام 4

 دعي اهوَرَي ُملو .ةةباغلا راجشأ َنّيَب مهراظنأ 1 ا 15 يوما م 551

 ءاَدَبَأ َكِلَذ









 «ةبوبخملا تاياكجلا» ُةَلِسْلِس

 مازقألاو جلّتلا ضايب -
 ةعبّسلا

 درولا ةرمحو جلتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزمر -
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا -

 نيستا
 ةريبكلا ةتفللا - 7

 قالو ةرردفلا كاك

 نها مه ده اجي

 دايك

 ثالاثلا تازنعلا -

 ةمزجلا وبأ ٌرهلا

 ةمئانلا ةريمألا -11*

 لزنوبار ١5-
 ّيِهّذلا رعّشلا تاذ ١6-

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -

 ةيلوصافلاو ماس ١١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا 18

 ةّيرحّسلا ردقلا

 عدفصلاو ةريمألا ٠
 ّيبهذلا توكتكلا ١
  رورغملا ّيِبّصلا 17

 نس دلل
 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا -4

 بيرغلا رئاطلا

 ويكونيب -17
 ريْغَّصلا اموت ١1-

 روطاربمإلا بوث -8

 ةريغّصلا رحبلا سورع - تارا
 ةّرولا ٠
 يللارلا ١

 ةَريهز 37
 ةباغلا قيرط -*
 لبجلا ريسأ -"5
 ريغّصلا طاّيخلا -"ه

 ٌزوإلا ةيعار -"
 جتا ةكلم -00
 ةبيجعلا ةبلعلا "8

 راّثلا رئاط -"

 درمرلا دم 4
 ناحلألا ريمأ ١-


